
Jablonné v Podještědí 
 
Jedno z nejstarších měst na severu Čech si přes svůj mnohdy 
spletitý vývoj uchovalo funkci kulturního a společenského centra 
v oblasti pod Lužickými horami. 
Město vstoupilo poprvé do české historie rokem 1249, kdy se na 
darovací listině objevuje jméno Havla z Lemberka. Jeho manželka 
sv. Zdislava, obětavá pečovatelka o chudé nemocné, zanechala po 
sobě stopu nejen v našich srdcích, ale i v místech, které můžeme 

v Jablonném a v okolí navštívit. 
Jablonné vděčilo za svůj rozkvět výhodné poloze na obchodní stezce z Prahy do 
Lužice a dokonce se zde do roku 1300 razily mince. Karel IV., který navštívil město  
r. 1369, zdůraznil význam tohoto celního místa ustanovením používat výhradně této 
cesty směrem do Lužice. 
Město střídalo své majitele, nejdéle však (až do roku 1706) bylo v majetku rodu 
Berků z Dubé, kteří obohatili Jablonné mnoha stavbami (špitální kostel sv.Wolfganga, 
zámek Nový Falkenburk, pivovar, morový sloup na náměstí, v roce 1596 byla zřízena 
škola). Poslední majitel panství z rodu Berků významně finančně podpořil stavbu 
klášterního chrámu sv. Vavřince. 
Třicetiletá válka ochudila město o mnohé cennosti, které byly odvlečeny zejména do 
Švédska. Nejničivěji bylo však Jablonné postiženo v roce 1788, kdy po obrovském 
požáru zůstalo jen 10 domů. Obnovu města po požáru narušovaly průchody vojsk za 
napoleonovských válek – Prusů, Rusů, Francouzů, Poláků a Rakušanů. 
Za 1. světové války byl na okraji města vybudován zajatecký tábor, kterým prošlo na 
14.000 zajatců, převážně vojáků ruské armády. 
Po koncï 2. světové války se zcela změnilo národnostní složení obyvatel města. 
Počátkem padesátých let nastaly i velké změny v hospodářské sféře a tradiční textilní 
továrny byly zrušeny. Jejich místo zaujal sklářský podnik Preciosa. 
Další zlom ve vývoji města znamenal rok 1989. Dochází k útlumu zemědělské 
výroby, postupně se však začíná rozjíždět cestovní ruch, k čemuž značnou měrou 
přispělo i otevření turistického přechodu do SRN nedaleko města. 
Město vedle svých vlastních památek a hradu Lemberk nad známou Zdislavinou 
studánkou nabízí k rekreaci koupaliště s chatovou osadou a je ideálním východiskem 
do oblasti Lužických hor. 
 
 
Pozvánka do města 
 

V Jablonném můžete vidět: 
 
Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy 
s dominikánským klášterem 
 Monumentální stavba s vysokou kopulí a dvěma 
věžemi tvoří dominantu našeho města.  

Původní kostel sv. Vavřince s dominikánským 
klášterem založila Zdislava z Lemberka se svým 
manželem panem Havlem v polovině 13. století. Již za 
svého života byla paní Zdislava známá dobročinností, 
léčitelskými a zázračnými skutky. Po své smrti roku 1252 
byla pochována právě ve zdejších kostele, který se od té 



doby stává poutním místem, které je v dnešní době zařazeno i do projektu Via Sacra. 
Dnešní podobu získal podle plánů významného architekta J.L. Hildebrandta v letech 
1699 – 1729 a patří mezi skvosty barokního stavitelství ve střední Evropě. Od roku 
1996 nese chrám titul papežské baziliky minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy.  
 
 
Vyhlídková věž – bývalý kostel Narození Panny Marie 

 

 Původní goticky farní kostel sv. Kříže 
představoval na svou dobu mimořádné 
stavební dílo. Jeho zakladatel byl s největší 
pravděpodobností pan Havel z Lemberka. 
Kostel byl poškozen za husitských válek. 
Zásluhou měšťanů byl obnoven a 18. září 
1457 na svátek Narození P Marie znovu 
vysvěcen. V polovině 18. století, kdy byl 
kostel poničen bleskem, přikročili Pachtové 
z Rájova k barokní přestavbě. Přestavěna 
byla jen západní část  s věží neboť na další 

se již nedostávaly peníze.  Po zrušení dominikánského kláštera byla tedy farnost 
přenesena ke kostelu sv. Vavřince.  
Historie kostela končí 11. května 1788, kdy vypukl v Jablonném velký požár, který 
zničil i kostel. Zříceninou zůstává až do 5. ledna 1863, kdy jej koupilo právovárečné 
měšťanstvo a zřídilo si zde pivovar. Pivovar byl 26. srpna 1927 pronajat 
litoměřickému měšťanstvu a pivo se zde vařilo až do roku 1933. 
 V roce 1945 byl objekt zestátněn a byla zde zřízena škola, která zde byla až 
do roku 1973, kdy byla otevřena nová školní budova. Od té doby je objekt 
nevyužíván. V roce 2002 po částečné rekonstrukci byl zpřístupněn ochoz věže, ze 
které se naskýtá pěkný výhled na město a jeho okolí a také na čapí hnízdo.  
.  
 
Zámeček Pachtů z Rájova 

           Lovecký zámek postavil Jáchym 
Pachta z Rájova ve 2. čtvrtině 18. století. 
Architektem byl J. J. Wirch. Je to rokoková 
patrová stavba s trojhranným štítem 
a balkónem. Od roku 1737 zde byla stanice 
jízdní pošty a později poštovní úřad. 17. září 
1779 poctil město návštěvou císař Josef II, 
který v zámečku přenocoval.Pamětní deska 
připomíná krátký Napoleonův pobyt 
19. srpna 1813. Na nároží zámku je raně 
barokní tordovaný sloup Nejsv. Trojice 
z roku 1682. 

 
 
 



 
 
Kaple sv. Volfganga 

         Jednou z nejstarších dochovaných staveb je 
kaple sv. Wolfganga. Raně gotická kaple pochází  
ze 13. století. V 16. století byla měšťany přestavěna 
v renesančním slohu  a omítka ozdobena sgrafity.  
Pozdější barokní a klasicistní úpravy nejsou tolik 
patrné.  Roku 1961 byla kaple vkusně upravena na 
smuteční obřadní síň. V hlavní ose průčelí objektu je 
renesanční portál a nad ním kartuš se znakem města 
z roku 1770. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zámek Nový Falkenburk 

 

Zámek nechal v letech 1565-1572 postavit na 
místě bývalého dvora Krotenful Jindřich 
Berka z Dubé a z Lipé. Zámek velmi často 
měnil své majitele, až jej roku 1718 koupili 
Pachtové z Rájova, kteří roku 1755 přestavěli 
zámek do pozdně barokní podoby s četnými 
rokokovými prvky.  Zámek byl obklopen 
rozsáhlým parkem a alejemi. Od roku 1900 
byl zámek v držení Johana Mořice Liebiega, 
který zámek upravil do dnešní podoby. Po 
roce 1945 byl zámek zestátněn a sloužil jako 

výcvikové středisko ČSD. V současnosti slouží zrekonstruovaný objekt jako dětský 
domov.  
U zámku můžeme obdivovat alej pyramidálních dubů, vedoucích od zámku směrem 
k České Vsi, vysazenou r. 1901 J. M. Liebiegem, která nahradila původní topolovou 
alej z r. 1758. V letech 2009-2010 prošla alej nákladnou a rozsáhlou rekonstrukcí.  
Od roku 2005 nezisková organizace Čmelák – Společnost přátel přírody revitalizuje 
pozemky v okolí zámku. Ze zanedbaných a neobhospodařovaných pozemků 
s černými skládkami Čmelák vytvořil mokřadní biocentrum s vysokou ekologickou, 
estetickou i rekreační hodnotou. V místě byla vyhloubena soustava osmi tůní a 
vybudována návštěvnická infrastruktura. 
 
 
 
 
 

 
 



Morový sloup 
 

            Náměstí míru dominuje barokní 
morový sloup postavený roku 1687 ke cti 
Ježíše Krista, Panny Marie a svatých 
Josefa, Václava, Šebestiána a Rozálie na 
poděkování za odvrácení velké morové 
epidemie roku 1680. Později byl sloup 
obohacen o sochy dalších světců: sv. Jana 
Křtitele, sv. Jana Nepomuckého, sv. 
Floriána, sv. Vavřince, sv. Jáchyma, sv. 
Anny, sv. Vincence a sv. Vojtěcha.  
 
 

Tipy na výlety 
 

V blízkém okolí Jablonného je ke shlédnutí: 
 
 
 
Zámek Lemberk  

 

          Zámek Lemberk stojí na návrší nad 
údolím Panenského potoka u vsi Lvová, 
nedaleko Jablonného v Podještědí. Jeho 
předchůdcem byl středověký hrad, založený 
snad ve 40. letech 13. století jako strážní 
pomezní pevnost na obchodní stezce 
z Čech do Žitavy. Název hradu, jehož 
existence je poprvé doložena v roce 1244, 
byl odvozen z rodového znaku Markvarticů, 
kterým byla lvice. Zakladatelem hradu byl 

nejspíše Havel z Lemberka, který patřil k předním osobnostem na královském dvoře 
Václava I. i Přemysla Otakara II. a byl významnou oporou církve v Čechách. 
Návštěvníky překvapí zámek již při příchodu krásnou výzdobou nádvoří. Uvnitř 
zámku se největší pozornosti těší kaple, sál s vzácným kazetovým stropem 
s malovanými výjevy z Ezopových bajek, vrchnostenská kancelář s trezorem 
z počátku 19. století a černá kuchyně. Od roku 2009 jsou nově zpřístupněny další 
místnosti v přízemí zámku včetně tzv. Zdislaviny světničky. V blízkosti zámku se 
nachází barokní zahrada či tzv. Zdislavina studánka. 
 
 
 

Bredovský letohrádek 
 

          Raně barokní letohrádek Bredů byl 
původně součástí zámku Lemberk. 
          V současnosti probíhají rozsáhlé 
rekonstrukční práce, a proto není letohrádek 

http://www.luzicke-hory.cz/mista/index.php?pg=objablc


přístupný. Stejně tak je pro veřejnost uzavřena i zámecká zahrada. 
 
 
Zdislavina studánka 

 

           Pramen léčivé vody se nachází pod 
zámkem Lemberk. Zdobí jej empírový gloriet s 
osmi toskánskými sloupy. Přelom 18. a 19. 
století. 
           Studánka je spjata s legendou sv. 
Zdislavy, která za pomoci tohoto přírodního 
pramene vyléčila spoustu nemocných. 
 
 
 

 
 
 
 
Ruský hřbitov 

 

         Ukrajinský nebo též Ruský hřbitov byl 
zřízen za 1. světové války na okraji lesa asi 
400 m východně od osady Lada u Jablonného 
v Podještědí. Hřbitov sloužil zajateckému 
táboru, který se na polích severně od nádraží 
v Jablonném začal stavět 2. listopadu 1914. 
          Po 2. světové válce již nebyl hřbitov 
udržován a dlouhá léta proto chátral.        
           Původní kříže se ztratily nebo byly 
zničeny a hroby zarůstaly houštinami. Teprve 

na podzim roku 2008 byl prostor hřbitova s finanční pomocí Ministerstva obrany ČR 
opět vyčištěn a upraven, jednotlivé hroby byly opatřeny kříži a celý areál byl ohrazen 
dřevěným plotem. 
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